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Pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych  
w Ruchu Zagranicznym z dnia 24 stycznia 2016 r. (kod: CBAEI-ZK-01/16).  

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym za szkody powstałe w związku z ruchem  
tych pojazdów, uregulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

 

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia? 

ü Przedmiotem ubezpieczenia jest objęta odpowiedzialność 
cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem 
mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności 
ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem 
tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na 
terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami 
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Porozumienia 
Wielostronnego, o którym mowa w ustawie z dnia  
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

ü Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość  
w złotych, ustalana przy zastosowaniu kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego  
w dniu wyrządzenia szkody: 

a) w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 EURO  
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 
poszkodowanych, 

b) w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 EURO  
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 
poszkodowanych. 

ü Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierowcy  
pojazdu mechanicznego, określonych przez prawo miejsca 
zdarzenia, najwyżej jednak do limitów i w zakresie warunków 
przewidzianych w regulacjach prawnych państwa, na terytorium 
którego miało miejsce zdarzenie lub do sumy gwarancyjnej  
i w zakresie warunków określonych w umowie ubezpieczenia. 

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych ruchu zagranicznym  
nie obejmuje: 

 odpowiedzialności cywilnej przewoźnika; 

 odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu, którym została 
wyrządzona szkoda; 

 szkód osobowych powstałych po stronie sprawcy szkody. 

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym  
nie obejmuje odpowiedzialności za: 

 skutki nie okazania dokumentów ubezpieczenia 
Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego 
(Zielona Karta) organom kontrolnym podczas wjazdu, 
przebywania i wyjazdu posiadacza lub kierowcy z terytorium 
państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. 

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie obowiązuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami w dniu  
zawarcia umowy ubezpieczenia Porozumienia Wielostronnego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

 

Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

Obowiązki na początku umowy: 

Ubezpieczony będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności,  
o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy 
rachunek obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego 
rachunek.  

Obowiązki w czasie trwania umowy ubezpieczenia:  

Ubezpieczony będący jednocześnie Ubezpieczającym zobowiązany jest do opłacenia składki.  

Ubezpieczony będący jednocześnie Ubezpieczającym obowiązany jest zawiadamiać o zmianach okoliczności niezwłocznie po otrzymaniu o nich 



wiadomości; w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, 
chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 

W przypadku przedstawienia/zgłoszenia roszczenia Ubezpieczony ma obowiązek: 

Ubezpieczony, będący osobą uczestnicząca w zdarzeniu jest obowiązany do przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa  
w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości 
zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych oraz do zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody, a także do niezwłocznego 
powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających 
przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo. 

Ubezpieczony, będący osobą uczestnicząca w zdarzeniu objęty ubezpieczeniem jest obowiązany do udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia 
niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia oraz do 
niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje. 

Ubezpieczony, będący osobą której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, a także osoba występująca z roszczeniem, powinny 
przedstawić zakładowi ubezpieczeń, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadane 
dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu przez 
zakład ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczeń przeciwko sprawcy szkody. 

 

Jak i kiedy należy opłacać składki? 

Składkę ubezpieczeniową należy opłacić w wysokości i terminach określonych przez strony umowy w umowie ubezpieczenia, przy czym zapłata może 
być jednorazowa bądź w ratach. Płatność - w zależności od ustaleń stron umowy ubezpieczenia - może nastąpić w formie przelewu na dedykowany 
rachunek bankowy lub ewentualnie gotówką, poprzez pośrednika ubezpieczeniowego. 

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa? 

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy lub krótszy. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia 
umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin 
płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy. 

 

Jak rozwiązać umowę? 
Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na dłużej niż 6 miesięcy, Ubezpieczający może od niej odstąpić w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający 
jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

Ubezpieczający, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może odstąpić od niej w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy 
ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o ile jest to 
termin późniejszy.  

 


